
‘Als deminister van
emancipatiemoet huilen ...
danmoet hetwel erg zijn’
De lancering vanEquileap, dat de beurswaarde vangendergelijkheid in kaart brengt,
verliep erg rustig. Tienmaanden later boekt de stichtingwereldwijd successen.
Een interviewmet oprichterDiana vanMaasdijk.

E
erder dezeweek zat
ze inToronto en
donderdagmoet
ze evenop enneer
naar Parijs. Diana
vanMaasdijk (47)
reist dewereld over
omhaarmissie te

realiseren.Het is haar doel beleggers er-
van te overtuigendat hunkapitaal beter
rendeert in bedrijvendie goed scorenop
het vlak vanman-vrouwdiversiteit. Dat
blijkt uit allerlei onderzoeken, ontdekte
de feministe.

VanMaasdijk, tot twee jaar geleden
hoofdfilantropie bij ABNAmro, zagde
businesscase achter de cijfers en voelde
haar oudepassie—strijden voor gelijke
rechten voormannenen vrouwen—op-
borrelen.Want als de grote geldstromen
gestuurdwordenopdiversiteit, zul-
len vrouwenhunachtergesteldemaat-
schappelijke positie sneller inlopen.
Endat is geenoverbodige luxe: in 2016
voorspeldehetWorldEconomic Fo-
rum (WEF) dat het nog 180 jaar zoudu-
ren voordatmanen vrouweconomisch
gelijk zijn. Een jaar later schroefdehet
WEFdie verwachting opnaar 217 jaar.
VanMaasdijk: ‘We staan al twintig jaar
stil. Er bestaat al jaren een afspraakdat
30% vande raden vanbestuur en raden
van commissarissenuit vrouwenmoet
bestaan,maar dat doel is nooit gehaald.
Endanhoor ik emancipatieminister
VanEngelshoven zeggen: “Het is om te
huilen”, endandenk ik, als half-Ecuado-
riaanse:wauw, als eennuchtereNeder-
landse vrouwmoet huilen…dan is het
pas écht erg.’

Uzet zich al uwhele leven in voor vrou-
wenrechten.Waarom is dat voor u zobe-
langrijk?
‘Ik benopgegroeid inEcuador.Mijn va-
derwas eenNederlandse zakenman,
mijnmoeder eenEcuadoraanse kin-
derboekenschrijver.Wij haddenhet erg
goed,maar de armoedewasnooit ver
weg.Onderwegnaar school zagenwe
straatkinderen, bij het stoplicht liepen
zebedelend langsde auto. Zij kregen
niet dezelfde kansen alswij endaarwil-
de ik iets aandoen.

Ik gingpoliticologie studeren indeVS
endaarwerdmij duidelijk dat de arm-
stemensen vrouwzijn. Alleenstaande
moeders zonder opleiding, dat zie je ook
inNederland. Enhoekom jeuit armoe-
de?Door een eerlijke kans te krijgen.De
feministes vande afgelopenhonderd
jaar inspireerdenme.Die kleine groep
vrouwenheeft zoveel bereikt: wemogen
stemmen, broekendragen, eenbaan
hebbenook alswe getrouwd zijn ...Maar
we zijn er nogniet. Vrouwen verdienen
nog steedsminder en zijn zwaar onder-
vertegenwoordigd indemanagementla-
gen vanhet bedrijfsleven.’

Vorigemaand schreefDiana vanMaas-
dijk eenopinieartikel inhet FD. Zewas
boos, of in ieder geval teleurgesteld: op
InternationaleVrouwendagmocht ze
met haar collega’s vanEquileapopde
AmsterdamseBeurs de gong luiden.De
handelarenopdebeursvloer flotenhaar
na. Ze schreef: ‘Ookonzemondiale in-
dex,met daarinbedrijvendie een lei-
dendepositie in “gender equality” in-
nemen, heeft in de voorbije zes jaar de
MSCIWorld Indexmet 10,7%overtrof-
fen.Op eenwerkvloer die gedomineerd
wordt door eendagelijkse zoektocht
naarwinstmarges, zou je verwachtendat
dergelijke toegevoegdewaardeduidelijk
resoneert. In plaats daarvan eenfluit-
concert, waarmee er impliciet blijk van
gegevenwordt dat naast hetwinstargu-
ment voor vrouwengelijkheid, zelfs soci-
ale gelijkheidnietwordt onderkend.’
Uopereert in een conservatieve sector
met uworganisatie. Als je danwat aan
gelijkheid voormannenen vrouwenwilt
doen, is dit danwel de juiste aanvlieg-
route?
‘Dat vragenmeermensen zich af.Maar
ikweet zeker: dit kan een succeswor-
den.Dewereld vanmaatschappelij-
ke-impactinvesteringenbiedt kansen
die ophet gebied vanduurzaamheid al
volopwordenbenut. Vroegerwerd al-
leenhet rendement op investeringen
aangoededoelen geschonken. Tegen-
woordigwillen steedsmeer beleggers
dat het kapitaal zelf ookwordt ingezet
om, behalve een goed rendement,maat-
schappelijke impact te hebben.

Ik dacht: wehebbennooit zoveel ka-

‘Toen ik in de VS
studeerde, werd
mij duidelijk dat
de armste mensen
vrouw zijn’ Lees verder op pagina 8 §

Door
Elfanie
toe Laer
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‘Als ik ontspan— ik
wandel elke ochtend
— kan ik nadenken.
Dan komen de beste
ideeën.’
FOTO’S: PETERSTRELITSKI

VOORHETFD
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Arbeidsmarkt Gendergelijkheid

‘Financiële instel-
lingen kunnenmet
Equileap-data hun
eigen beleggings-
productenmaken’

pitaal in dewereld gehad.Kapitaal is
“theboss”.Dus ik ging langsbij de duur-
zaambeleggers vanABNAmro; zij bren-
gende gevolgen voormens enmilieu
vanbedrijven in kaart. Ik vroeghunof
wat zij dedenook zoukunnenophet ge-
bied van gendergelijkheid.Dat kon, zei-
den ze. Zij kondenhet aantal topvrou-
wenper bedrijf in kaart brengen.Maar
dat vond ikniet genoeg.Het gaat om
meerdan alleende top.

De stichtingEquileap zal komen-
deherfst voor de tweedekeer deEqui-
leap-indexpubliceren.Hierin zijn de
tweehonderdbeursgenoteerdebedrij-
venopgenomendiehet beste scoren
als het gaat omgelijkheid tussenman
en vrouw. In totaalwordendrieduizend
bedrijvenmet eenomzet van tenmin-
ste $2mrdonderzocht. Zij wordenge-
toetst opnegentien criteria, zoals de
man-vrouwverdeling inde top, het be-
loningsbeleid,mogelijkheden voor ou-
derschapsverlof enflexibelewerktijden.
Het bedrijf dat het beste scoort, wint de
Equileap-Award. In 2017wasdit L’Oréal.

Financiële instellingenkunnen, tegen
betaling,met behulp vanEquileap-data
huneigenbeleggingsproductenontwik-
kelen.De stichting investeert dewinst
die zijmaakt in projectendie depositie
vanmeisjes en vrouwen verbeteren.’

Onderzoekendie aantonendat bedrij-
venmet een gevarieerdpersoneelsbe-
stand zoveel beter scoren, zijn somsal
jarenoud. Tochwas er nooit eerder ie-
manddie debeursgenoteerdebedrijven
hierop rangschikte.Hoekomtdat?
‘Veelmensengelovenhet nogniet.’

Hoekandat? VolgensMcKinsey zou
het bbp vandewereld tot 2025met
$28.000mrdkunnengroeien—een stij-
ging van26%—als de rol vanmannen
en vrouwenopde arbeidsmarkt gelijk
verdeeld zou zijn.Dat zijnnatuurlijk de
gegevenswaarmeeu schermt.
‘Ja.Maar ik zie niet dat er een enorme
beweging komt.Die cijfers hebbenwe
almeer dan tien jaar ... Ikweet het niet.
Wat ikwelweet, is dat ik die genderge-
lijkheid inde economiewilde accele-
reren. Bij ABNAmrowerddat ideeniet
met veel enthousiasmeontvangen. Toen
heb ikbesloten zelf eenorganisatie te
beginnen en te gaan samenwerkenmet
verschillende vermogensbeheerders.
Daarvoor haddenwe tweedingennodig:
ten eerste eenmethodologie omgender-
gelijkheidbinnen eenbedrijf in kaart te
brengen, en verder eenmanier omdie
data te presenteren.

Veelmensenwaren sceptisch. Ze
dachtendat het niet zouwerken,mijn
idee zou te “niche” zijn, te nieuw.Men-

§ Vervolg van pagina 6

‘De boodschap is:
als je een goede
moeder bent,
werk je niet
fulltime’

senmoetennogwennenaanduurzaam
beleggen, zeiden ze. Enbovendien:wie
interesseert zichhiervoor?Het zijn toch
mannendie beleggen en veelmannen
willendit niet.

Tochwas ik ervanovertuigddat hier
een goedbusinessmodel in zat. Enuit-
eindelijk vond ik in JoAndrews eenpart-
ner in crime.Ook zij heeft haar carriè-
re opgebouwd indefilantropiesector en
ook zij zegdehaar baanop. Sindsdien
hebbenweons samen vol opEquileap
gestort.’

Inhoeverrede vrouwgeëmancipeerd is,
verschilt per land.Tot eind jarennegen-
tigwoondeVanMaasdijk inEcuador, de
VerenigdeStatenenSenegal. Zekwam
hier alleen inde zomervakantie en sprak
nauwelijksNederlands.
Watwasuw indruk vanNederland?
‘Ik vondNederlandeen vrij enblij land.
En veel veiliger danEcuador. Alswij in
Zeeland vakantie vierden,mocht ik gaan
enstaanwaar ikwilde.Dat konbij ons
niet.

Mijnman is Frans en toenwij hier in
1997kwamenwonen, dacht ik: dit is ook
een egalitair land. Je kijkt om jeheen en
ziet al die prachtige vrouwen inminirok-
kenmet drie kinderenopdefiets, die
onderweg zijnnaar hunwerkof de crè-
che ... Dankrijg je echt het gevoel dat het
helemaal goed gaat.Maar toenwerd ik
zwanger enmerkte ik: nou, zo egalitair is
het hier nouookweer niet.’

Want?
‘Dehypotheekadviseurwildemijn sa-
laris voor 70% inplaats van 100% inde
hypotheekaanvraag zetten. Ik dacht:
huh?!? En iedereen vroegmij hoe ik
mijnbaanging combinerenmethet
moederschap.Mijnman, die bij eenngo
werkte,werd gevraagdwanneer hij nou
eens een échte baanging zoeken.Ofte-
wel: hijmoestmeer gaan verdienen en
ikmoest vaker thuisblijven.Die bood-
schap is heel sterk inNederland. Sterker
dan inFrankrijk.De vrouwen vanonze
Franse vrienden zijnnietminder gaan
werken. School, crèche ennaschoolse
opvang zijn daar heel goed geregeld.

Ende enigedie een schuldgevoel
krijgt, is de vrouw. Ikwerd gek aangeke-
ken toen ikmijn zoon liet overblijvenop
school. Deboodschap is: als je een goe-
demoeder bent, werk je niet fulltime.
Ennatuurlijk, als het nodigwas, zou ik
mijn carrière opgeven voormijn kinde-
ren.Maar is het beter voor eenmoeder
omdat te doen?Nee.Het is belangrijk
omfinancieel onafhankelijk te zijn.’

Als ik uwcvbekijk, krijg ik niet de in-
drukdat datHollandse verwachtingspa-
troon veel invloedhadopuweigen car-
rière.

‘Nee,mijnmanen ikhebbenbeiden
parttimegewerkt, soms ikdrie dagen,
somshij. Ik voerdebij werkgevers keer
opkeer het gesprek of ik konwordenaf-
gerekendophet resultaat vanmijnwerk
inplaats vanopdeurendie ik draaide.
“Beoordeelmij opmijn output”, zei ik,
“maar geefmij de ruimte ommijn kind
op tehalen als het ziek is en luizenmoe-
der te zijn als hetmoet.” Endatwaspri-
ma. Ik kon vandrie naar vier dagen en
danweer naar drie.Maar ik heb altijd
keihard gewerkt. Drie dagenwerkenbe-
tekende tochhetzelfdewerkdoen in
minder tijd.Dat is jammer: jemoet be-
taald krijgen voorwat je doet.’

Nu is de tijd van luizenmoeder zijn al-
lang voorbij en vertellenVanMaasdijks
drie tienerzonen trots op school over
hunmoeder die vecht voor vrouwenrech-
ten. Zehoeft nietmeer op tijd thuis te
zijn enopde vraaghoeveel uur perweek
zewerkt, begint ze te lachen. ‘Ik ben al-
tijdmetEquileapbezig,maar ik vindhet
leuk. En als ik ontspan, komendebeste
ideeën. Tegenwoordigwandel ik iedere
ochtendmet dehond, dankan iknaden-
ken.’ Dat heeft haar stichtingde afge-
lopenperiode geenwindeieren gelegd.
Met dedata over gendergelijkheidbij
grote beursgenoteerdebedrijven zijn al
verschillendebeleggingsproductenont-
wikkeld. Lyxor, eenaftakking vanSociété
Générale, begon een investeringsfonds
waarindehonderdvijftig bedrijvendie
het hoogste scorenopgendergelijkheid
wordengevolgd.UBSontwikkelde een
‘gendervriendelijke’ tracker endeBritse
bankRothschild komtbinnenkort ook
met eennieuw fonds gebaseerd opdata
uit deEquileap-Index.

Demijlpaal van eenhalfmiljard vermo-
gendatwordt beheerdmetEquileap-da-
ta, is sindsbegindezemaandgehaald.
Dat doel hadugehoopt binnen twee jaar
te bereiken, terwijl u pas tienmaanden
onderwegbent.Het gaat hard,maar van-
uitNederland lijkt de interesseniet zo
groot. Verbaast dat u?
‘Niet echt, de sector komtmaar lang-
zaam inbeweging.Het zalwel komen
hoor: beleggers brengenhet geldnaar
huneigen vermogensbeheerders en stel-
len steeds vaker de vraag: kanmijn ka-
pitaal ookbijdragen aan eenbeterewe-
reld?Mensenwillendit.’

Eenpaardagennahet interviewwerd
bekenddatde eersteNederlandseklant is
binnengehaald:NN InvestmentPartners
gaatde gendergelijkheiddata vanEqui-
leap toevoegenaanzijnduurzaambeleg-
genstrategie.

Elfanie toe Laer is redacteur van Het
FinanciëleDagblad.
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